
Uzy ski wa nie do cho du z za -
gra ni cy na le ży do przy jem nej
stro ny pod ję cia pra cy po -
za gra ni ca mi na sze go kra ju.
Nie mo że my przy tym jed nak
za po mi nać o obo wiąz kach
wzglę dem na sze go kra ju,
a do kład niej uj mu jąc wzglę -
dem pol skie go urzę du skar -
bo we go, pa mię ta jąc jed no -
cze śnie o pra wach nam przy -
słu gu ją cych.

Pa mię taj my, że po dat nik bę -
dą cy pol skim re zy den tem po -
dat ko wym, ma nie ogra ni czo ny
obo wią zek po dat ko wy, co ozna -
cza, że w ze zna niu rocz nym
do pol skie go fi sku sa ma obo -
wią zek przed sta wić nie tyl ko
przy cho dy uzy ska ne na te ry to -
rium Pol ski, lecz tak że wszyst kie
in ne przy cho dy z kra jów w któ -
rych w da nym ro ku po dat ko wym

owy przy chód uzy ski wał. 
We dług usta wy o po dat ku do -

cho do wym od osób fi zycz nych
(art. 3 ust. 1 usta wy z dnia 26
lip ca 1991r.). za pol skie go re zy -
den ta po dat ko we go, uwa ża się
oso bę któ ra:

– po sia da na te ry to rium
Pol ski cen trum in te re sów oso -
bi stych lub go spo dar czych,
czy li ośro dek in te re sów ży cio -
wych lub

– prze by wa na te ry to rium Pol -
ski dłu żej niż 183 dni w ro ku po -
dat ko wym.

Ze zna nie po dat ko we po win ny
zło żyć jed nak nie tyl ko te oso by,
któ re po sia da ją w Pol sce miej -
sce za miesz ka nia, mel du nek,
ro dzi nę bądź do bra ma te rial ne,
lecz tak że oso by, któ re za mie -
rza ją po wró cić do swo jej oj czy -
zny, bądź za cią gnąć kre dyt w ce -
lu re ali za cji swo ich pla nów. 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ze wzglę du na co raz częst sze
kon tro le, prze pro wa dza ne przez
pol skie urzę dy skar bo we, jak
i sys tem wy mia ny in for ma cji po -

mię dzy pol ski mi, a za gra nicz ny -
mi urzę da mi skar bo wy mi, któ ry
zda je się dzia łać co raz sku tecz -
niej, tak waż ne jest, aby obo -
wiąz ki wzglę dem na sze go fi sku -
sa by ły do peł nia ne, a co wię cej

by by ły do peł nia ne w ter mi nie. 
Oso by nie skła da ją ce ze zna -

nia po dat ko we go, bądź nie
skła da ją ce go w ter mi nie na ra -
ża ją się na sank cje kar ne skar -
bo we. Przy kład pi sma z Urzę du
Skar bo we go w spra wie zło że -

nia ze zna nia po dat ko we go
z do cho da mi uzy ska ny mi z za -
gra ni cy przed sta wi li śmy obok.
Nie zło że nie ze zna nia w ter mi -
nie trak to wa ne jest ja ko wy kro -
cze nie skar bo we i zgod nie z art.
56 pa ra graf 4 Ko dek su kar ne -

go skar bo we go gro zi za nie
grzyw na. Grzyw na ta mo że być
wy mie rzo na w gra ni cach
od 1/10 do dwu dzie sto krot no -
ści wy so ko ści mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia. Dla te go
przy obec nym mi ni mal nym wy -

na gro dze niu 1600 zł da ję to
prze dział od 160 zł do 32000
zł. W prak ty ce jed nak urzę dy
sto su ją tryb man da to wy gdzie
grzyw na nie mo że prze kro czyć
po dwój nej wy so ko ści wy na gro -
dze nia czy li 3200 zł. Znacz nie
po waż niej szym wy kro cze niem
jest uchy la nie się od opo dat ko -
wa nia lub nie skła da nie ze zna -
nia, ten ro dzaj wy kro cze nia je śli
zo sta nie za ka li ko wa ny ja ko
prze stęp stwo skar bo we mo że
nieść za so bą grzyw nę w wy so -
ko ści 720 sta wek dzien nych,
po zba wie nie wol no ści al bo obie
sank cje jed no cze śnie. 

Ist nie ją jed nak umo wy mię -
dzy na ro do we ma ją ce za za da nie
spo wo do wać, by nie wy stą pi ło
dwu krot ne opo dat ko wa nie tych
sa mych przy cho dów w kra ju re -
zy den cji oraz za rob ko wa nia. Po -
dat nik ma pra wo tak że sko rzy -
stać z od li cze nia przy słu gu ją cych
mu diet za każ dy dzień w któ rym
po zo sta je w za gra nicz nym sto -
sun ku pra cy, a tak że z ulgi abo li -
cyj nej co dla więk szo ści osób
pra cu ją cych za gra ni cą skła da się
na to, że nie wy stę pu je u nich
obo wią zek do pła ty do pol skie go
urzę du skar bo we go.

Aby unik nąć nie mi łych sy tu -
acji ja ki mi są we zwa nia z urzę du
skar bo we go lub sank cji w po sta -
ci grzyw ny, oso by u któ rych obo -
wią zek zło że nia ze zna nia po dat -
ko we go ist nie je, po win ny zło żyć
ze zna nie w ter mi nie
do 30.04.2013r.

Je śli masz ja kieś py ta nia lub
po trze bu jesz po mo cy w tym za -
kre sie pro si my o wy sy ła nie e -
-ma ili na ad res re dak cja@go -
niec pol ski.pl

(RED.)

ARTYKUŁ POWSTAŁ

PRZY WSPÓŁPRACY

Z KANCELARIĄ PODATKOWĄ MGR

ANNA KŁOSOWSKA

WWW.ROZLICZSIE.PL

WTOREK, 19 lutego 2013Temat numeru2
Reklama
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Dwie trze cie ma tu rzy stów
z Opolsz czy zny, za mie rza ją -
cych stu dio wać, chce pod jąć
na ukę po za re gio nem.
Na stu dia wy jeż dża ją, by już
nie wró cić – wy ni ka z ba dań
prze pro wa dzo nych pod kie -
row nic twem prof. Ro mu al da
Joń cze go na zle ce nie Wo je -
wódz kie go Urzę du Pra cy
w Opo lu. 

PAP: Do tych czas mó wi ło
się, że Opolsz czy zna to re -
gion o naj niż szym wskaź ni ku
dziet no ści w kra ju i naj wyż -
szym od set ku emi gran tów za -
gra nicz nych. Z ba dań, któ ry -
mi pan kie ro wał wy ni ka, że
do nie ko rzyst nych zja wisk
w re gio nie trze ba do pi sać
jesz cze jed no: exo dus – jak
sam pan mó wi – ma tu rzy stów
na stu dia po za re gion. Gdzie
ucie ka ją ma tu rzy ści z Opolsz -
czy zny?

PROF. RO MU ALD JOŃ CZY:
Z na szych ba dań rze czy wi ście
wy ni ka, że co raz wię cej mło -
dych opo lan po dej mu je stu dia
po za re gio nem, głów nie we
Wro cła wiu, któ ry zna ko mi cie
się roz wi ja, ma świet ne geo po li -
tycz ne po ło że nie i do sko na le się
pro mu je. Ka to wi ce czy Gli wi -
ce – co też za uwa ży li śmy – od -
dzia łu ją obec nie na Opolsz czy -
znę bar dzo sła bo. Wy jaz dy
na stu dia po za re gion mia ły
miej sce rów nież w prze szło ści,
ale wy jeż dża ło wte dy znacz nie
mniej osób i znacz nie czę ściej
lu dzie ci wra ca li. Dziś stu dia
chce pod jąć 87 proc. an kie to -
wa nych, a z tej gru py dwu krot -
nie wię cej osób za mie rza stu -
dio wać po za wo je wódz twem,
niż w re gio nie. Co wię cej – stu -
dia po za Opolsz czy zną po dej -
mu ją naj czę ściej oso by z lep szy -
mi wy ni ka mi w na uce i za zwy -
czaj wy jeż dża ją, by już nie wró -
cić w ro dzin ne stro ny. Tyl ko co
pią ta oso ba spo śród an kie to wa -

nych za de kla ro wa ła, że bę dzie
miesz kać w przy szło ści z miej -
scu, z któ re go po cho dzi,
a w ogó le na Opolsz czyź nie ma
za miar miesz kać po stu diach
mniej niż po ło wa li ce ali stów.

PAP: Co to ozna cza dla re -
gio nu?

R. J.: Po pierw sze, je śli w re -
gio nie zo sta je nie co „słab sza
mło dzież”, to rzu tu je to na po -
ziom uczel ni i szan se roz wo jo we
re gio nu. Po dru gie – ma so we
od sy sa nie zdol nej mło dzie ży
przez więk sze ośrod ki ta kie jak
Wro cław po głę bia wy lud nia nie
się wo je wódz twa.

PAP: Jak nie chęć do po -
wro tu mło dych na Opolsz czy -
znę ze sta wić np. z wy ni ka mi
dia gno zy prof. Ja nu sza Cza -
piń skie go, we dług któ rej
w woj. opol skim ży je się do -
brze al bo naj le piej w kra ju?

R. J.: Dia gno zy prof. Cza piń -
skie go do ty czą ce ja ko ści ży cia
tyl ko po twier dzi ły wy ni ki
mo ich ba dań sprzed lat
dzie się ciu. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że ma my
na Opolsz czyź nie je den
z naj wyż szych lub na wet
naj wyż szy po ziom ży cia
w kra ju, np. dzię ki do bre -
mu do stę po wi do przed -
szko li czy służ by zdro wia.
Wpływ na to mia ły też
i ma ją re la tyw nie wy so -
kie do cho dy, choć w du -
żej mie rze wy ni ka to
z emi gra cji za rob ko wej.
Pro blem jed nak w tym,
by tę ja kość ży cia utrzy -
mać lub uzy ski wać dzię ki
pra cy do stęp nej na miej scu,
w re gio nie. Po win na być to
zwłasz cza pra ca wy ma ga ją ca
wyż szych kwa li fi ka cji. Tym cza -
sem wła śnie ta kie go za trud nie -
nia nie po tra fi my za pew nić mło -
dym po stu diach.

PAP: Dla cze go?

R. J.: Po nie waż na Opolsz -
czyź nie nie ma me tro po lii, wiel -
kie go prze my słu, biz ne su czy
cen trów usłu go wych. To wy py -
cha naj le piej wy kształ co nych

po za re gion. Stu dia w re gio nie
koń czy 6-7 tys. osób rocz nie,
a pra cę w za wo dzie znaj du ją 2-
3 tys. osób. Po zo sta li mu szą
więc al bo szu kać za trud nie nia
nie speł nia ją ce go ich am bi cji, al -
bo wy je chać i szu kać pra cy
gdzieś in dziej. Gdy by w re gio nie
ulo ko wał się wiel ki kon cern
z no wo cze sną tech no lo gią czy
du że cen trum biz ne so we, to ci
lu dzie by wró ci li. Mło dzież to wie
i dla te go na star cie wo li wy brać
uczel nię z kra jo wej czo łów ki
ran kin gów i więk sze mia sto,
w któ rym ła twiej bę dzie zna leźć
lep szą pra cę.

PAP: Moż na okre ślić, ilu
ma tu rzy stów rocz nie ucie ka
po za Opolsz czy znę?

R. J.: Nie ba da li śmy te go, ale
mo że my chy ba mó wić o licz bie
od dwóch do czte rech ty się cy
osób rocz nie.

PAP: Na Opolsz czyź nie ma
po wstać Spe cjal na Stre fa De -
mo gra ficz na, któ ra ma prze -
ciw dzia łać wy lud nia niu się re -
gio nu. Bę dzie dla ko go two -
rzyć stre fę, sko ro mło dzi lu -
dzie wy jeż dża ją?

R. J.: Stre fa to rzecz, któ ra
jest ab so lut nie ko niecz na.
Mam na dzie ję, że bę dzie mieć
cha rak ter głę bo kiej ope ra cji
re gio nu, a nie za bie gu po pra -
wia ją ce go sa mo po czu cie.

Trze ba też pod kre ślić, że efek -
ty dzia łań stre fy bę dą wi docz -
ne naj wcze śniej za kil ka lat.
I jesz cze jed no – w zwal cza niu
wy lud nia nia się re gio nu nie
cho dzi je dy nie o to, by ro dzi ło
się jak naj wię cej dzie ci i by im
za pew nić opie kę oraz do brze
wy cho wać. Te dzie ci, wy cho -
wa ne i wy kształ co ne, mo gą
po tem prze cież uciec do Wro -
cła wia czy za gra ni cę. Cho dzi
o wpro wa dze nie kom plek so -
wych roz wią zań, któ re po pra -
wi ły by ja kość ży cia i moż li wo -
ści za rob ko wa nia miesz kań -
ców w każ dym wie ku.

ROZ MA WIA ŁA 

KA TA RZY NA KOW NAC KA (PAP)

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Prof. Jończy:
maturzyści
wyjeżdżają 

i nie chcą wracać

FOT. STOCK. XCHNG / ALEXANDER SPERL FOT. STOCK. XCHNG / PIOTR LEWANDOWSKI

FOT. STOCK. XCHNG / PICALAND

PROF. RO MU ALD JOŃ CZY – eko -
no mi sta zwią za ny z Uni wer sy te tem
Eko no micz nym we Wro cła wiu i Po li -
tech ni ką Opol ską. Ba dacz pro ble -
ma ty ki mi gra cji, wy lud nie nia i „dre -
na żu mó zgów”. Ba da nia opol skich
ma tu rzy stów, któ ry mi kie ro wał Joń -
czy, mia ły miej sce w 2012 r. i ob ję ły
gru pę 1263 ma tu rzy stów z kil ku na -
stu miast po wia to wych woj. opol -
skie go. Zba da no też 99 lo so wo wy -
bra nych stu den tów po cho dzą cych
z woj. opol skie go, stu diu ją cych we
Wro cła wiu.
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Od so bo ty 9 lu te go aż
do śro dy po piel co wej po łu -
dnie Ho lan dii ogar nę ła at mos -
fe ra za ba wy, wol no ści i do -
bre go hu mo ru. Dla wie lu
miesz kań ców Lim bur gii i Bra -
ban cji kar na wał jest kul mi na -
cyj ną da tą w ka len da rzu.
Wszech obec ny luz i do bry hu -

mor po rów nać moż na je dy nie
z Dniem Kró lo wej, hucz nie
ob cho dzo nym 30 kwiet nia.

Każ de mia sto oraz mniej sze
miej sco wo ści ma ją swo je spe -
cy ficz ne tra dy cje kar na wa ło we.
Więk szość firm, skle pów
i punk tów usłu go wych jest
na ten czas za mknię ta, lub

dzia ła w ogra ni czo nych go dzi -
nach. Do mo stwa, uli ce i pla ce
są na czas za ba wy przy ozda bia -
ne, a przez głów ne ar te rie po łu -
dnio wych miast, ta kich jak Ein -
dho ven, Til burg czy Ma astricht
prze ta cza ją się ko ro wo dy we so -
łych prze bie rań ców na nie zwy -
kłych po jaz dach -plat for mach.

Ich przy go to wa nie i wy ko na nie
jest bar dzo pra co chłon ne
i wzbu dza po dziw. W tych kil ka
zi mo wych dni Ho len drzy z po łu -
dnia da ją upust swo jej fan ta zji,
prze bie ra jąc się w naj wy myśl -
niej sze stro je. Wśród ba wią cych
się, za rów no na ulicz nych tań -
cach, jak i w pu bach, spo tkać

za tem moż na baj ko we po sta ci,
wy ko naw ców okre ślo nych za -
wo dów, po sta ci ze świa ta zwie -
rząt oraz wszel kie in ne po my -
sło we stro je. Tak że i w tym ro ku
nie by ło te ma tów ta bu i w tłu -
mie lu dzi spo tkać moż na by ło
na wet Chry stu sa w ko ro nie cier -
nio wej. 

Sta ty stycz ny im pre zo wicz nie
ża łu je fun du szy na do brą za ba -
wę wy da jąc oko ło kil ku set eu ro
na stro je, al ko hol i prze ką ski. 

W nie któ rych spo śród miast
na za koń cze nie kar na wa łu we
wto rek o pół no cy pa li się ku kłę
kar na wa ło wą. 

TEKST/FOT. MO NI KA SZREM SKA

Kar na wa ło we sza leń stwo
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l OR DER PIC KER w Ve ghel.
Obo wiąz ki: wpro wa dza nie za mó -
wień do sys te mu, przy go to wy wa -
nie i zbie ra nie za mó wień, pra ce
ze ska ne rem, ob słu ga wóz ka
EPT. Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pra cy na min 6 mie się cy, do -
bra zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go, nie miec kie go bądź ho len der -
skie go. Za dzwoń: Til burg 0031
886886350, Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513,; cv: jobs@ot to work -
for ce.eu.

l PRA COW NIK MA GA ZY NU
w Ven lo. Obo wiąz ki:roz ła du nek
i przyj mo wa nie za mó wień, sor to -
wa nie ubrań, pra ce ze ska ne rem.

Wy ma ga nia: dys po zy cyj ność
do pra cy na min 6 mie się cy, pra -
ca w świę ta, do bra zna jo mość ję -
zy ka an giel skie go, nie miec kie go
bądź ho len der skie go. Za dzwoń:
Til burg 0031 886886350, Ven -
ray 0031 478529977, Den Ha ag
0031 703633927, Am ste lve en
0031204701513, cv: jobs@ot to -
work for ce.eu.

l OPE RA TOR WÓZ KA WI DŁO -
WE GO – ca ła Ho lan dia. Obo wiąz -
ki: zbie ra nie  to wa rów za po mo cą
wóz ka zgod nie z za mó wie niem,
za ła du nek i roz ła du nek to wa rów,
pra wi dło we ich prze wo że nie we
wska za ne miej sce; wy ma ga nia:
zna jo mość ję zy ka an giel skie go,
nie miec kie go bądź ho len der skie -

go. Za dzwoń:   Ven ray 0031
478529977, Den Ha ag 0031
703633927, Am ste lve en 0031
204701513, Til burg 0031
886886350; cv: jobs@ot to work -
for ce.eu.

l PRA COW NIK PRO DUK CYJ NY
W BRAN ŻY SPO ŻYW CZEJ
i PRZE MY SŁO WEJ. Pra ca na li nii
pro duk cyj nej: Przy go to wy wa nie
i pa ko wa nie ka na pek; Wa że nie,
kro je nie i pa ko wa nie mię sa i sło -
ni ny; Pa ko wa nie, ety kie to wa nie,
kon tro la ja ko ści ar ty ku łów prze -
my sło wych. WY MA GA NIA: Do bra
zna jo mość j. an giel skie go lub nie -
miec kie go; Dys po zy cyj ność
na dłu gi okres cza su (mi ni mum
rok). pra ca@sba eu ro.pl

PRACA

Dy rek tor ogrom nej far my
grzy bo wej Pri me Champ ko ło
Ven lo zo stał aresz to wa ny.
Oskar że nia wo bec nie go
obej mu ją mię dzy in ny mi wy -
ko rzy sty wa nie pra cow ni ków
i fał szer stwa do ku men ta cji.
Prze pro wa dzo na wcze śniej
w fir mie in spek cja wy ka za ła,
że za trud nie ni pol scy pra -
cow ni cy (głów nie ko bie ty)
by li wy ko rzy sty wa ni.

We dług pro wa dzo ne go tak że
przez pol ską pro ku ra tu rę śledz -
twa, pra cu ją cym re gu lar nie za ni -
ża no pen sje, zmu sza no do dłu -
gich dni pra cy, nie da wa no dni
wol nych. Ma ło te go, zmu sza no
ich do od da wa nia czę ści wy na -

gro dze nia za za kwa te ro wa nie,
ubez pie cze nie i wy ży wie nie.

Oprócz 51-let nie go dy rek to ra
aresz to wa no 40-let nie go męż -
czy znę, nie bę dą ce go na sta łe za -
trud nio nym w fir mie, ale śled czy
po dej rze wa ją, iż mógł po ma gać
w fał szo wa niu do ku men tów,
a kon kret nie cho dzi o wy kaz go -
dzin pra cy oraz za ni żo ne wy na -
gro dze nie.

O spra wie pi sa li śmy już
w ubie głym ro ku, kie dy to aresz -
to wa no 3 oso by z kie row nic twa
spół ki za fał szer stwa i wy ko rzy -
sty wa nie pra cow ni ków – dwie
Po lki i Ho len dra, któ ry był sze -
fem fi nan sów w fir mie. Sam dy -
rek tor nie zo stał wów czas za trzy -
ma ny.

MO NI KA SZREM SKA

Hodowca pieczarek
aresztowany

FOT. STOCK. XCHNG / STEVE KNIGHT
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l Usłu gi – in ne: Wi tam
wszyst kie ko bie ty w cią ży! Ma -
my dla Was do za ofe ro wa nia
Kra am zorg w j. pol skim! Po sia -
da my du że do świad cze nie
w po mo cy ma mie i dziec ku!
Przez pierw sze dni – te naj waż -
niej sze - słu ży my po mo cą. Do -
jeż dża my UWA GA DO 50km
OD DEN HA AG!!!!!!!!! Tak że,
bar dzo go rą co za pra sza my
wszyst kie Ma my! Kon takt w j.
pol skim Eva – 0616-405-192

l Trans port – ofe ru ję:
Prze wóz osób BU SY Pol ska -
-Niem cy -Ho lan dia -Bel gia. Na -
sze usłu gi świad czy my na naj -
wyż szym po zio mie. Za pew -
nia my trans port z miej sca za -

miesz ka nia pod wska za ny
ad res. Prze wo zy wy ko nu je my
kom for to wy mi bu sa mi VW
Ca ra vel la w wer sji 8-oso bo -
wej wraz z kie row cą. Ob słu gu -
je my wo je wódz twa: Ma zo -
wiec kie, Łódz kie, Wiel ko pol -
skie, Lu bu skie. Tra sa: Sie dl ce
› War sza wa › Łódź › Ko nin › Po -
znan. Re zer wa cji moż na do -
ko nać SMS 24H lub tel. +48
792-475-308. W tre ści pro -
szę po dać: Imię i na zwi sko.
Da tę wy jaz du. Nr kon tak to wy,
Do kład ny ad res z ko dem
pocz to wym w Pol sce lub
za gra ni cą Kon takt: PL Tel.:
+48 792-475-308; e -ma il: ja -
s t r z e b  s k i . s 8 @ w p . p l ;
www.kew lys.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Kry zys go spo dar czy, ja ki za -
czął do ty kać Ni der lan dy już
w 2008 ro ku za ta cza co raz
więk sze krę gi. 

Po mi mo na dziei na to, iż sy tu -
acja po ma łu za cznie się po pra -
wiać wciąż ma sa pra cow ni ków
ma pro blem ze zna le zie niem za -
trud nie nia. We dług da nych ho -
len der skie go Cen tral ne go Biu ra
Sta ty stycz ne go licz ba osób sta -
ra ją cych się o za si łek wzro sła
o po nad 77 pro cent w ro ku ubie -
głym w po rów na niu do ro ku
2008. Sy tu acji ta kiej „sprzy ja”

fakt ro ta cji na sta no wi skach pra -
cy w głów nych bran żach za trud -
nia ją cych tzw. pra cow ni ków
tym cza so wych. 

Pro blem ten do ty ka tak że
wie lu Po la ków, któ rzy co raz licz -
niej sta ra ją się na czas prze sto ju
w za kła dach pra cy o tzw. WW -
-uit ke ring, czy li za si łek dla bez ro -
bot nych. O wy mo gach, ja kie
trze ba speł nić, aby ta ki za si łek
przy słu gi wał pi sa li śmy w jed nym
z wcze śniej szych nu me rów na -
sze go dwu ty go dni ka.

MO NI KA SZREM SKA

Coraz więcej
bezrobotnych

FOT. STOCK. XCHNG 
/ PHILIPPE RAMAKERS
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10 lu te go po nad mi liard
Chiń czy ków na ca łym świe cie
ob cho dził uro czy sto ści zwią -
za ne z roz po czę ciem No we go
Ro ku. W tra dy cyj nym ka len -
da rzu chiń skim jest to naj -
waż niej sze świę to, trwa ją ce
aż 15 dni. 

Przy go to wa nia roz po czy na ją
się jesz cze w ostat nim mie sią cu
ro ku po przed nie go. W do mo -
stwach od by wa ją się wiel kie po -
rząd ki, w któ rych uczest ni czy ca -
ła ro dzi na. Ma ją one na ce lu wy -
gna nie złych du chów. Chiń ski od -

po wied nik syl we stra ra czej przy -
po mi na pod nio słą uro czy stość
w cha rak te rze na szej pol skiej Wi -
gi lii. Dzie ci otrzy mu ją drob ne
kwo ty lub pre zen ty, do ro śli skła -
da ją so bie w po dar ku sło dy cze,
ab y nad cho dzą cy rok był słod ki.

W No wy Rok lu dzie gro ma dzą
się na uli cach wspól nie świę tu -
jąc, ba wiąc się i tań cząc w barw -
nym ko ro wo dzie, pusz cza jąc pe -
tar dy i przede wszyst kim nio sąc
wy obra że nie smo ka, tra dy cyj ne -
go sym bo lu Kra ju Środ ka. 

MO NI KA SZREM SKA

Chiń ski No wy Rok Ro kiem Wę ża

FOT. TO MASZ RA DZI WIŁŁ
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Wia do mość o ab dy ka cji pa -
pie ża po da ły naj waż niej sze
agen cje in for ma cyj ne. Kar dy -
nał Jo seph Rat zin ger zo stał
wy bra ny gło wą Ko ścio ła Ka -
to lic kie go 19 kwiet nia 2005
ro ku. Ustą pić z Tro nu Pio tro -
we go ma 28 lu te go br.

Po wo dem tej na głej i nie spo -
dzie wa nej de cy zji jest po de szły
wiek pa pie ża. O swo jej de cy zji
po in for mo wał pod czas kon sy -
sto rza w cza sie ce re mo nii ka no -
ni za cyj nej. Be ne dykt XVI po dzię -
ko wał w swo jej mo wie wier nym
za za ufa nie i wspar cie, ja kim zo -

stał ob da rzo ny pod czas swo je go
pon ty fi ka tu.

God ność pa pie ża jest do ży -
wot nia. Jest to dzie wią ta ab dy -
ka cja gło wy Ko ścio ła w hi sto rii;
ostat nia by ła ab dy ka cja pa pie ża
Ce le sty na V.

MO NI KA SZREM SKA
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Je dzo ne w ozna cza ją cy bli ski
ko niec kar na wa łu Tłu sty
Czwar tek pącz ki ma ją – we -
dług lu do wych wie rzeń – za -
pew nić nam szczę ście. Je śli
nie za cho wa my umia ru, mo -
gą się jed nak przy czy nić
do nad wa gi – 1 pą czek do -
star cza ty le ener gii, co ko tlet
scha bo wy. 

W ze szłym ro ku prze cięt ny Po -
lak zjadł w Tłu sty Czwar tek 2,5
pącz ka.

Jak po in for mo wa ła dr hab.
Agniesz ka Mro zik z Wy dzia łu
Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi ska
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to -
wi cach, za war tość ka lo rii
w pącz kach jest róż na, wy no si
od 250 do 400 kcal. Naj bar dziej
die te tycz ne są pącz ki z na dzie -
niem ró ża nym, lek ko opró szo ne
cu krem pu drem. Ka lo rycz ność

ro śnie wraz do dat ko wy mi słod -
ko ścia mi i nie ty po wy mi nie raz
do dat ka mi – jak na dzie nie bu -
dy nio we, se ro we, ma ko we,
z mar mo la dy wy so ko sło dzo nej,
po le wa lu kro wa lub cze ko la do -
wa, orzesz ki, ro dzyn ki czy skór ka
po ma rań czo wa.

1 pą czek ma ty le ka lo rii co
100-gra mo wy ko tlet scha bo wy
czy 100 g peł no tłu ste go se ra żół -
te go. Dla po rów na nia 100 g
man da ry nek za wie ra tyl ko 22
kcal, a bruk sel ka 110 kcal. Śred -
niej wiel ko ści pą czek, o wa dze
70 g, za wie ra ok. 50 g wę glo wo -
da nów, ok. 5 g biał ka, 1 g błon -
ni ka oraz tłuszcz – od 10 do 15
g. Za war tość tłusz czu w pącz -
kach za le ży od te go, ja ki do bie -
rze my tłuszcz do ich sma że nia
oraz od wy bra nej tech ni ki sma -
że nia.

„Tra dy cyj nie pącz ki w Pol sce
sma ży się na smal cu i ta kie są
po noć naj smacz niej sze. Ku cha -

rze za le ca ją sma że nie na mie -
sza ni nie smal cu z ole jem prze -
zna czo nym do głę bo kie go sma -
że nia w sto sun ku 2:1. Zna ko mi -
cie do sma że nia pącz ków na da -
ją się tak że tzw. fry tu ry ku li nar -
ne, któ re po wsta ją na ba zie ole -
ju pal mo we go. Tłuszcz pal mo wy
za wie ra przede wszyst kim na sy -
co ne kwa sy tłusz czo we, a tyl ko
śla do we ilo ści kwa sów nie na sy -
co nych” – po wie dzia ła dr Mro -
zik.

Po za do bo rem tłusz czu waż -
na jest też tem pe ra tu ra sma że -
nia, któ ra po win na wy no sić
od 160-180 stop ni. Sma że nie
w niż szych po wo du je wni ka nie
tłusz czu do sma żo ne go pro duk -
tu, w wyż szych gro zi spa le niem.
Jak pod kre śla na uko wiec, każ dy
tłuszcz ma punkt kry tycz ny. To
tzw. tem pe ra tu ra dy mie nia
tłusz czu, po wy żej któ rej tłusz cze
ule ga ją de gra da cji i nie ko rzyst -
nym prze mia nom che micz nym.

W cza sie ogrze wa nia tłusz czu
po wy żej tem pe ra tu ry kry tycz nej
za cho dzą skom pli ko wa ne re ak -
cje wol no rod ni ko we i two rzą się
nie bez piecz ne dla zdro wia
związ ki – ke to ny, al de hy dy, wę -
glo wo do ry, al ko ho le.

„Do bór od po wied nie go tłusz -
czu i od po wied niej tem pe ra tu -
ry sma że nia to spo so by na to,
aby za war tość tłusz czu w pącz -
kach by ła jak naj mniej sza.
Nad mier ne mu po chła nia niu
tłusz czu za po bie ga też spi ry tus
do da wa ny do wy ra bia ne go cia -
sta” – mó wi ła Mro zik. Na uko -
wiec ra dzi „zdro wo roz sąd ko we
po dej ście do licz by spo ży wa -
nych pącz ków”. „Je den, dwa ni -
ko mu nie za szko dzą. Je śli ktoś
mu si wię cej, to w na stęp nych
dniach le piej zre zy gno wać z ob -
cią ża nia or ga ni zmu nad mier ną
ilo ścią tłusz czu. Po wi nien się
też li czyć z nie straw no -
ścią” – za zna czy ła.

We dług ob li czeń fi zy ków ener -
gia po spo ży ciu 1 pącz ka,
przy za ło że niu, że miał 400 kcal,
wy star czy nam na przej ście 2
tys. 628 m. In ne spo so by
na spa le nie ener gii po spo ży ciu
1 pącz ka to: szyb kie bie ga -
nie – 13 mi nut, jaz da na ro we -
rze – 21 mi nut, gra w siat ków -
kę – 23 mi nu ty, pły wa nie – 28
mi nut, szyb ki spa cer, po dob nie

jak ta niec brzu cha – 46 mi nut,
wcho dze nie po scho dach – 13
mi nut, my cie okien – 57 mi nut,
pi sa nie na kom pu te rze – 1 go -
dzi nę i 39 mi nut, bier ne zaś sie -
dze nie przed te le wi zo rem – 10
go dzin.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

FOT. STOCK. XCHNG 
/ ESTERICA_M

Papież Benedykt
XVI abdykuje!

FOT. STOCK. XCHNG / ALFONSO ROMERO

Rząd pol ski jest bar dzo za do wo lo ny z no wych
wie lo let nich usta leń fi nan so wych w spra wie
no we go bu dże tu UE. Po mi mo fak tu, iż po raz
pierw szy bu dżet zo -
stał ob ni żo ny, nasz
kraj otrzy ma przez
naj bliż sze la ta wię -
cej pie nię dzy. 

Do nald Tusk mó wił,
iż jest to je den z naj -
szczę śliw szych dni w je -
go ży ciu. Ba ta lia o fun -
du sze unij ne nie by ła
pro sta, przed sta wi cie le
m. in. władz ho len der -
skich opto wa li za ostrzej -
szy mi cię cia mi wy dat ków
na po szcze gól ne pro gra my
UE. 

W la tach 2014-2020 Pol -
ska otrzy ma 106 mld eu ro
z Bruk se li. Jak ko men tu ją me -
dia i sam pre mier Pol ska sta ła
się naj więk szym be ne fi cjen tem
w UE. Jak po da je „De Te le graf” pol -
ski pre zy dent Bro ni sław Ko mo row -
ski był na ty le za do wo lo ny z po sta -
wy pol skiej gru py ne go cja cyj nej, iż
jesz cze przed ofi cjal nym za koń cze -
niem szczy tu schło dził szam pa -
na w ocze ki wa niu na do bre wia do -
mo ści.

MO NI KA SZREM SKA

Polska odkorkowała
szampana

FOT. STOCK. XCHNG / JE AN SCHE IJEN

Pączki – symbol tłustego czwartku,
ozdoba karnawałowego stołu
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W po nie dzia łek na spo tka niu
pra so wym w War sza wie spe cja -
li sta za zna czył, że an ty bio tyk
prze pi su je się do pie ro wów czas,
gdy po ja wią się ob ja wy za ka że -
nia bak te ryj ne go, jak np. rop -
na wy dzie li na z no sa czy rop ny
na lot na mig dał kach.

We dług prof. Sa mo liń skie go,
nad uży wa nie an ty bio ty ków mo -
że mieć wie le ne ga tyw nych kon -
se kwen cji. Nie tyl ko po wo du je
wzrost opor no ści bak te rii
na zna ne an ty bio ty ki (co ogra ni -
cza moż li wo ści te ra peu tycz ne),
ale ma też ne ga tyw ny wpływ
na kon dy cję ukła du od por no ści.
Nie któ re pra ce wska zu ją np., że
sto so wa nie an ty bio ty ko te ra pii
w pierw szych la tach ży cia dziec -
ka zwięk sza ry zy ko po ja wie nia
się u nie go aler gii.

Su ge ru ją to rów nież ba da nia
prze pro wa dzo ne przez stu den -
tów prof. Sa mo liń skie go w gru -
pie ok. 1,5 tys. dzie ci z war szaw -
skiej dziel ni cy Ocho ta. Tyl ko 30
proc. z nich nie otrzy ma ło an ty -
bio ty ku przed ukoń cze niem 1.
ro ku ży cia (gdy układ od por no ści
jest naj bar dziej wraż li wy),
a przed 3. ro kiem ży cia od se tek
ten wy niósł 10-14 proc. za leż nie

od płci. Ana li za ujaw ni ła, że
w gru pie, w któ rej przed ukoń -
cze niem 3 lat roz wi nę ła się aler -

gia (np. aler gicz ny nie żyt no sa
czy ast ma) naj wię cej ma lu chów
otrzy my wa ło an ty bio tyk. Po nad -
to, w gru pie tej naj więk sza licz ba
dzie ci oby ła pod da wa na an ty bio -
ty ko te ra pii wie lo krot nie.

„Pod czas prze zię bie nia le piej
jest sto so wać le ki OTC (bez re -
cep ty – PAP), któ re mo że nie
skró cą trwa nia in fek cji, ale mo -
gą zła go dzić jej ob ja wy – ode -
tkać nos, ob ni żyć go rącz kę, zła -
go dzić ka szel” – tłu ma czył prof.
Smo liń ski.

We dług nie go, je śli obrzęk
bło ny ślu zo wej no sa utrzy -

mu je się za dłu go
two rzą się wa run -

ki bez tle no we i wte -
dy na pew no roz wi nie

się za ka że nie bak te ryj ne.
Dla te go sto su je się le ki ob kur -

cza ją ce ślu zów kę.
Jak oce nił eks pert, le cze nie

ob ja wo we sto su je się też w nie -
po wi kła nych przy pad kach gry py,
któ re nie wy ma ga ją szcze gól nej
in ter wen cji.

W roz mo wie z PAP prof. Sa -
mo liń ski przy znał, że sto su jąc
róż ne pre pa ra ty OTC na prze zię -
bie nie i gry pę trze ba zwra cać
uwa gę na to, czy nie za wie ra ją
one tej sa mej sub stan cji lecz ni -
czej. Ku mu la cja daw ki mo że bo -
wiem wy wo łać róż ne, cza sem
groź ne dzia ła nia nie po żą da ne.

Spe cja li sta pod kre ślił, że
w cza sie prze zię bie nia po win no
się po zo stać w do mu i po ło żyć

do łóż ka. „Prze zię bie nie jest
czymś na tu ral nym, ale nie upo -
waż nia nas to do kon ty nu owa -
nia zwy kłe go sty lu ży cia” – tłu -
ma czył. Le że nie w łóż ku ma
sens nie tyl ko dla te go, że za pew -
nia cia łu od po wied nią tem pe ra -
tu rę, ale od cią ża układ krą że nia.
„Naj wię cej po wi kłań zda rza się
u osób, któ re cho dzą do pra cy
w cza sie in fek cji” – po wie dział
prof. Sa mo liń ski.

Gry pa da je naj wię cej groź -
nych po wi kłań, szcze gól nie
u osób star szych z ob ni żo ną od -
por no ścią. Mo gą to być: za pa le -
nie płuc i oskrze li, nie wy dol ność
od de cho wa, za pa le nie mię śnia
ser co we go, za pa le nie mó zgu
i opon mó zgo wych, za pa le nie
mię śni, nie wy dol ność ne rek.

„Nie ste ty, w Pol sce prze ciw
gry pie szcze pi się tyl ko kil ka pro -
cent spo łe czeń stwa, na wet
wśród le ka rzy od se tek ten nie
prze kra cza 20 proc.” – po wie -
dział prof. Sa mo liń ski. Tym cza -
sem, by móc za po biec epi de mii
cho ro by po win no się szcze pić
ok. 90 proc. po pu la cji, do dał. 

Eks pert przy po mniał, że
na co dzień war to prze strze gać
kil ku za sad, któ re mo gą po -
móc w pro fi lak ty ce prze zię bień
i gry py. Naj le piej jest uni kać bli -
skie go kon tak tu z oso bą cho rą,
bo wi ru sy, któ re wy wo łu ją te
scho rze nia prze no szą się dro gą
kro pel ko wą lub przez bez po -

śred ni kon takt. War to czę sto
myć rę ce, uni kać do ty ka nia
oczu, no sa i ust. Trze ba też
dbać o sie bie – zdro wo się od -
ży wiać, upra wiać re gu lar ną ak -
tyw ność fi zycz ną.

Jak przy po mniał prof. Smo liń -
ski, zna ny jest fakt, że oso by nie -
do ży wio ne ma ją ob ni żo ną od -
por ność, ale rów nież u lu dzi oty -
łych do cho dzi do zmian, któ re
mo gą zwięk szać po dat ność
na in fek cje. Cho dzi o tzw. ze spół
le ni wych lim fo cy tów – ko mór ki
od por no ści są u osób wa żą cych
za du żo wy peł nio ne tłusz czem
i nie re agu ją pra wi dło wo na za -

ka że nia. Z ko lei, u osób ćwi czą -
cych we krwi krą ży wię cej obron -
nych ko mó rek od por no ści.

O tym, że war to za po bie gać
prze zię bie niom i gry pie po win -
ny prze ko nać sta ty sty ki przed -
sta wio ne przez spe cja li stę.
We dług nich, prze cięt na oso ba
prze cho dzi prze zię bie nie
(w tym gry pę) śred nio 200 ra zy
w ży ciu, a czas trwa nia wszyst -
kich ob ja wów tych scho rzeń
wy no si ok. 3 la ta.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE 

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Ekspert: w zwykłych przeziębieniach
antybiotyki nie pomogą

Większość przeziębień, w tym grypa, jest wywoływanych przez wirusy, dlatego w ich leczeniu nieuzasadnione jest stosowanie antybiotyków,
bo te działają na bakterie – przypomina prof. Bolesław Samoliński, konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego. 

FOT. STOCK. XCHNG / MAARE LIIV

FOT. STOCK. XCHNG / DAVID LATFOT. STOCK. XCHNG / KURHAN

FOT. STOCK. XCHNG / ANDRZEJ GDULA
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l Wcho dzi fa cet do re stau ra cji.
Ubra ny schlud nie, ale wi dać, że
ubra nie zno szo ne. Sia da przy sto li ku
i wo ła kel ne ra. Ten pod cho dzi, a fa -
cet go py ta:

– Prze pra szam, ma cie ry bę?
– Oczy wi ście. Ło soś, tuń czyk, pstrąg...
– Nie, nie... Ja po pro szę ja kie goś min -

ta ja, al bo coś ta kie go... Jak naj gor sze go
i nie świe że go...

Kel ner odro bi nę się wzdry gnął, ale
nie wzru szo ny grzecz nie od po wia da:

– W po rząd ku, za raz ktoś sko czy
do mar ke tu. 

Fa cet kon ty nu uje:
– I pro szę ją przy go to wać w spe cjal ny

spo sób.

– Słu cham?
– Pro szę jej nie myć, nie roz mra żać,

nie czy ścić...
– Ale...
– I du żo so li! – cią gnął da lej fa cet – Ale

tyl ko z jed nej stro ny! Za to z dru giej stro ny
pie przu od ser ca! I Sma żyć ją pro szę bez
ole ju! Tak po pro stu rzu cić na pa tel nię
i przy pa lić z jed nej stro ny. Za to dru ga stro -
na ma być kom plet nie su ro wa...

Kel ner osłu pia ły pró bu je się wy co fać,
ale fa cet go za trzy mu je:

– I jak bę dzie mi pan ry bę po da wał, to
pro szę bez żad nych kur tu azyj nych
„smacz ne go”, „pro szę bar dzo”; czy in -
nych. Pro szę rzu cić ta lerz na stół i wark -
nąć: „Masz i po zmy waj!”

Kel ner od wra ca się, po czym wy peł nia
ży cze nia klien ta. Fa cet ze łza mi
w oczach wci ska mu do kie sze ni bank -
not stu zło to wy i mó wi:

– Ro zu miesz, ko cha ny, trze ci mie siąc
w de le ga cji... Tak mi się do żo ny tę sk ni...

l – Chcia ła bym coś prak tycz ne go
do po ko ju dzien ne go – mó wi ko bie ta
w skle pie z dy wa na mi.

– A ile Pa ni ma dzie ci?
– Sze ścio ro.
– To naj prak tycz niej szy był by as falt...

l Żo na wra ca do do mu nad ra nem.
Mąż otwie ra jej drzwi:

– Gdzie by łaś? Mia łaś wró cić od ko le -

żan ki o 21 a jest 2 w no cy?
– Par ko wa łam...

l Praw nik, in ży nier i ma te ma tyk
zda ją test. 

Za czy na in ży nier, py ta ją go:
– Ile jest 2+2?
In ży nier po my ślał chwi lę i po wie dział:
– 4.
Po tem za wo ła no ma te ma ty ka i za da -

no mu to sa mo py ta nie. Po chwi li za sta -
no wie nia od po wie dział:

– 4,0. 
Na stęp nie we zwa no praw ni ka i usły -

szał to sa mo py ta nie. Praw nik od po wie -
dział szyb ciej niż ma te ma tyk:

– A ile chce cie, że by by ło? 
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Pre zen tu je my dziś wier sze, któ re na de słał nasz Czy tel nik Pan Le -
szek No wa czew ski. Au tor wier szy ma 56 lat. Uro dził się na Ma zu -
rach w Ostró dzie. Gdy miał nie ca łe 3 la ta je go ro dzi ce wy je cha li
za chle bem do Opo la na Śląsk. Tam też prze żył la ta dzie ciń stwa
i mło do ści. W wie ku oko ło 20 lat za czął pi sać. W Opo lu po znał po -
etę, Ja na Go czo ła, któ ry za chę cił go do dal sze go pi sa nia. Pan Le -
szek No wa czew ski nie ma na kon cie żad nych pu bli ka cji, nie star to -
wał w żad nych kon kur sach, pi sze tak po pro stu dla sie bie do szu fla -
dy. W 2007 ro ku z po wo dów eko no micz nych wy emi gro wał z Pol ski.
Obec nie miesz ka ra zem z żo ną w Niem czech w miej sco wo ści Kal -
den kir chen przy gra ni cy z Ho lan dią, a w Ho lan dii pra cu je.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

Za wał Ser ca
Ten dźwięk sa mot ny.
Czy sty jak praw da.
Stu kot takt do cze snej par ty tu ry.
Jesz cze i jesz cze…
Że gnaj -bez koń ca.
Nim Twą do li nę prze mi ja nia 
Od naj dzie zmierzch.

Świę to zmar łych
Ty le zo sta ło
Co ten ka mień bia ły
Od też naj droż szy lśnią cy.
Ty le zo sta ło
Co ta pieśń przed wiecz na
Wierz by pła czą cej.
Śpij.
I niech sen Twój bę dzie pro sty.
Ból po zo sta nie nam 
Idą cym.

Je zio ra zi mo we
Jesz cze jest ci sza za du ma nych so sen
I plaż pod śnież ną po ście lą.
Kie dy wró ci my
Je zio ro przy jem ne spra gnio ne cia ła.
A gdy wie czo rem
Spoj rzy my na ognie gwiazd
Drze wa po wtó rzą echa na szych twa rzy.
Więc choć my.
Niech się wy peł ni bia ły sen.

DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY     DOW CI PY

Ką cik po etyc ki
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